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Bezpiecze stwo biologiczne w aspekcie
zagro e ekologicznych oraz jako autonomiczny nurt
bezpiecze stwa narodowego
W literaturze politologicznej pojawiaj si analizy coraz to nowszych problemów
zagra aj cych zarówno cz owiekowi, jak i bezpiecze stwu narodowemu i mi dzynarodowemu. Jednym z takich pal cych zagro e jest problem bezpiecze stwa biologicznego. Zagadnienie to mo na ujmowa tak w aspekcie bezpiecze stwa ekologicznego, jak
i oddzielnie  jako odr bny problem bezpiecze stwa pa stwa.
Definiowanie bezpiecze stwa ekologicznego
Poj cie bezpiecze stwo mo na wywie od aci skiego securitas, oznaczaj cego
stabilno polityczn . S ownik j zyka polskiego definiuje to poj cie jako brak zagro enia
lub ochron przed nim10. W polityce mi dzynarodowej bezpiecze stwo jest pojmowane
jako cel, zakres stosunków mi dzynarodowych, zespó uwarunkowa , w którym pa stwo
nie odczuwa zagro enia przed atakiem zewn trznym, naciskami politycznymi lub gospodarczymi. Na bezpiecze stwo w aspekcie mi dzynarodowym sk ada si brak istnienia
zagro e oraz brak obaw o zaistnienie niebezpiecze stw. Bezpiecze stwo oznacza stan
wiadomo ci wynikaj cy z sytuacji mi dzynarodowej decyduj cej o realizacji rzeczy najwa niejszych z punktu widzenia istnienia, rozwoju narodów i pa stw. Bezpiecze stwo
mi dzynarodowe mo e by pojmowane w pi ciu wymiarach:
 politycznym  obejmuje polityczne aspekty relacji mi dzynarodowych oraz struktury
je kszta tuj ce;
 gospodarczym  oznacza odporno pa stwa na zewn trzne zagro enia gospodarcze, warunkowan przez wielko produkcji, stan finansów, rozwój nowych technologii i handlu;
 spo ecznym  dotyczy zachowania przez spo ecze stwo narodowej to samo ci
w zmieniaj cym si rodowisku mi dzynarodowym;
 wojskowym  obejmuje kontrol zbroje , porozumienia o ich redukcji, stabilizowanie
nastrojów mi dzynarodowych;
 ekologicznym  dotyczy procesów degradacji rodowiska i ich wp ywu na stabilno
11
i efektywno procesów gospodarczych oraz zdrowie ludzkie .
Poj cie bezpiecze stwa ekologicznego mo na definiowa na wiele sposobów. Moe by ono postrzegane jako ochrona rodowiska przed u ytkowaniem powoduj cym
jego degradacj , która zagra a istnieniu cz owieka. Bezpiecze stwo ekologiczne pojmowane jest równie jako eliminacja zagro enia ycia ludzkiego wynikaj cego z niebez10
11
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piecznych zmiany ekologiczne. Pojawia si te nurt traktuj cy zmiany ekologiczne jako
element warunkuj cy bezpiecze stwo ekologiczne.
Polscy autorzy równie ró ni si w definiowaniu bezpiecze stwa ekologicznego.
Dorota Py okre la je jako: zabezpieczenie odpowiednich zasobów dyspozycyjnych
wody, zachowanie rolniczych terenów uprawnych, niezmniejszanie si zasobów le nych,
12
zwi kszanie powierzchni obszarów chronionych . Zdaniem Zbigniewa Hulla bezpiecze stwo ekologiczne, to stan rodowiska przyrodniczego, gdy nie istniej zagro enia
13
naruszaj ce równowag ekosystemów i biosfery . Marek Pietra charakteryzuje je jako
stan stosunków spo ecznych, w tym tre ci form i sposobów organizacji stosunków mi dzynarodowych, który nie tylko ogranicza i eliminuje zagro enia ekologiczne, lecz tak e
promuje pozytywne dzia ania, umo liwiaj ce realizacj warto ci istotnych dla istnienia
14
i rozwoju narodów i pa stw . Definicja ta odwo uje si do antropologicznego charakteru
zagro e ekologicznych, próbuje znale mo liwo ci zapobiegania im w zachowaniach
spo ecznych, w aspekcie mi dzynarodowym z uwzgl dnieniem instytucji mi dzynarodowej wspó pracy ekologicznej i rozwoju prawa ochrony rodowiska.
G ówne zagro enia dla bezpiecze stwa ekologicznego
Zagro enia ekologiczne s zazwyczaj ubocznymi skutkami dzia alno ci ludzkiej,
zosta y ukszta towane przez wieki poprzez rozwój przemys u i intensywn gospodark
roln . Wyst puj one w trzech podstawowych dla istnienia ycia sferach: atmosferze,
wodzie oraz glebie.
Zanieczyszczenia atmosferyczne s jednymi z najstarszych problemów ekologicznych, wynikaj z du ej podatno ci powietrza na zanieczyszczenia. G ównymi winowajcami jego zanieczyszcze s obiekty przemys owe, transport i komunikacja oraz spalanie odpadów. Zanieczyszczenia powietrza maj charakter globalny, wynika to z ci g ego
ruchu jego mas, umo liwiaj cego rozprzestrzenianie si zanieczyszcze na du e obszary. Rezultatem tego s tzw. kwa ne deszcze, które powoduj szkody gospodarcze, stra15
ty w produkcji rolnej oraz degradacj gleb .
Procesy zanieczyszczenia wód wyst puj na wszystkich etapach ich obiegu
w biosferze, a ich sprawcami s u ytkownicy. Zanieczyszczenia wód dokonuje przez:
 odprowadzania cieków komunalnych i przemys owych;
 odprowadzania wód pochodz cych z energetyki i przemys u;
 odprowadzanie cieków kopalnianych;
 sp ywy z terenów rolniczych;
 zanieczyszczenia atmosferyczne16.
Nadmierna ilo zanieczyszcze zak óca proces samooczyszczania si zbiorników
wodnych, co w konsekwencji prowadzi to do wymierania w nich form ycia. Nawet cz ciowe ska enie rzeki lub innego cieku wodnego powoduje rozprzestrzenianie si niepodanych substancji na szerok skal , co mo e prowadzi do zanieczyszcze globalnych.
Zanieczyszczenia gleb s bardzo gro ne, poniewa wp ywaj one na produkcj
ywno ci, rozwój ycia biologicznego, filtracj wód, transmisj chemicznych substancji.
Do gleby dostaj si z wod , przenikaj z atmosfery, pochodz g ównie z dzia alno ci
cz owieka. Bardzo gro ne dla jej prawid owego funkcjonowania jest nieprawid owe sk adowanie odpadów zarówno komunalnych, jak i przemys owych.
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Do pozosta ych zagro e mo na zaliczy :
rozrzedzenie warstwy ozonowej;
ocieplenie klimatu;
kurczenie si powierzchni lasów;
narastaj ce ska enie chemiczne i radioaktywne;
deficyt wody pitnej;
17
zmniejszanie gruntów rolnych .
Istnieje równie grupa nieprzewidywalnych zagro e bezpiecze stwa ekologicznego.
Nale do niej m.in. katastrofy przemys owe, które mo na zdefiniowa jako wydarzenia
wynikaj ce z niekontrolowanego przebiegu procesu z udzia em niebezpiecznych lub palnych substancji. Zdarzenia te prowadz do zagro enia zdrowia i ycia ludzkiego, powstania strat ekonomicznych oraz powa nego zniszczenia rodowiska naturalnego. Do katastrofy mo e doj w skutek: awarii urz dzenia mechanicznego, b du w jego projekcie,
18
wyst pieniu b du ludzkiego, odchylenia procesowego lub utraty szczelno ci aparatury .
Obecnie jeste my wiadkami pojawienia si nowego zagro enia zwi zanego
z bezpiecze stwem ekologicznym  wykorzystanie broni biologicznej przez terrorystów.
Szkodliwe i niebezpieczne substancje s umieszczane w listach lub przesy kach. Mog
by równie rozpylane na okre lonym obszarze lub wykorzystane do zatrucia uj wody.
Centrum Kontroli Chorób w Atlancie wyró nia trzy grupy czynników biologicznych o znaczeniu bioterrorystycznym.
Grupa A  czynniki powoduj ce wysok zachorowalno i miertelno :
 w glik;
 d uma;
 tularemia;
 botulizm;
 wirus ospy prawdziwej;
 wirusy wywo uj ce gor czki krwotoczne: Marburg, Ebola.
Grupa B  czynniki powoduj ce ni sz zachorowalno i miertelno :
 gor czka,
 bruceloza,
 nosacizna,
 salmonellozy,
 rycyna.
Grupa C  czynniki mog ce by u yte do celów terrorystycznych po modyfikacji
genetycznej19.







Bezpiecze stwo biologiczne jako element bezpiecze stwa ekologicznego
oraz jako odr bna kategoria zagro e
Bezpiecze stwo ekologiczne zawiera w sobie problematyk bezpiecze stwa biologicznego, z drugiej strony mo na je traktowa jako autonomiczn dziedzin zagro e .
Bezpiecze stwo biologiczne, to poj cie dotycz ce dzia a zmierzaj cych do ograniczenia i eliminacji zagro e , których ród em jest nieprawid owe wykorzystanie biotechnologii i jej produktów20. Termin ten jest rozumiany równie jako bezpiecze stwo cz owieka
i rodowiska przed ewentualnymi zagro eniami wywo anymi manipulacjami genetyczny-
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mi21. Poj cie bezpiecze stwo biologiczne nabra szczególnego znaczenia wraz z pojawieniem si produktów in ynierii genetycznej (Genetically Modified Organisms  GMO).
Organizmy genetycznie zmodyfikowane s to mikroorganizmy, ro liny i zwierz ta,
których geny zosta y celowo zmienione przez cz owieka. Definicje GMO mo na znale
w Ustawie o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, w której czytamy: przez organizm genetycznie zmodyfikowany rozumie si organizm inny ni organizm cz owieka,
w którym materia genetyczny zosta zmieniony w sposób nie zachodz cy w warunkach
22
naturalnych wskutek krzy owania lub naturalnej rekombinacji .
Bezpiecze stwo biologiczne oznacza kontrol zagro e rodowiska i ludzi zwi zanych z genetyczni modyfikowanymi organizmami. Polega ona na:
 zakazie produkcji GMO, w których stwierdzono du e ryzyko dla rodowiska i zdrowia
ludzkiego;
 rezygnacja z okre lonych technik, w których wykryto niemo liwe do wyeliminowania
zagro enia dla rodowiska i zdrowia;
 ograniczenie zakresu i czasu stosowania GMO, je li wyst pi brak skutecznych zamienników;
 wprowadzenie licencji na produkcj , obrót oraz u ytkowanie GMO;
 stosowanie specjalnego oznakowania produktów zawieraj cych GMO23.
Dynamiczny rozwój biotechnologii doprowadzi do powstania nowych zagro e
zwi zanych z GMO, m.in.:
 patogenno dla ludzi, ro lin i zwierz t;
 mo liwo
powstania genów odpornych na dzia anie antybiotyków stosowanych
w leczeniu chorób;
 powstanie nowych mikroorganizmów o nieznanych cechach;
 mo liwo uzyskania przewagi selekcyjnej;
 mo liwo wyrz dzenia szkody organizmom nie docelowym;
 nast pstwa nieprzewidzianego transferu genów;
 wzrost ryzyka zachorowa na nowotwory;
 utrata cech typowej dla biorcy przez wprowadzenie nowej cechy;
24
 zmniejszona warto od ywcza genetycznie modyfikowanej ywno ci .
Katalog wymienionych zagro e ca y czas si powi ksza i z tego powodu w opinii
autora pracy równie dobrze mo na przyj , i bezpiecze stwo biologiczne jest odr bn
kategori zagro e zarówno bezpiecze stwa narodowego, jak i mi dzynarodowego.
Mi dzynarodowy wymiar bezpiecze stwa biologicznego
Bezpiecze stwo biologiczne zyska o mi dzynarodowy aspekt wraz z rozwojem handlu GMO, dlatego koniecznie by o powstanie regulacji prawnych o regionalnym i mi dzynarodowym charakterze. Jednym z najwa niejszych aktów prawa mi dzynarodowego
dotycz cego GMO jest Konwencja o ró norodno ci biologicznej (ang. Convention on Biological Diversity  CBD) sporz dzona w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 roku (na Szczycie
Ziemi). Jej zadaniem jest zachowanie i ochrona ró norodno ci biologicznej i gatunkowej.
Zobowi zuje ona do kontroli zagro e biologicznych zwi zanych z u ytkowaniem gene-
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tycznie modyfikowanych organizmów. Konwencja ustanowi a zasady wspó pracy pa stw
w dziedzinie biotechnologii oraz warunki dost pu do zasobów genowych25.
Podczas IV Europejskiej Konferencji Ministrów Ochrony rodowiska w 1998 roku
w Aarhus (Dania) podpisano Konwencj o dost pie do informacji, udziale spo ecze stwa w podejmowaniu decyzji oraz dost pie do sprawiedliwo ci w sprawach rodowiska, okre lan jako konwencj z Aarhus. Dokument ten gwarantuje informowanie spo26
ecze stwa o uwolnieniu GMO do rodowiska .
W 2000 roku na konferencji pa stw-stron w Montrealu zosta przyj ty Protokó kartage ski o bezpiecze stwie biologicznym do «Konwencji o ró norodno ci biologicznej».
Ma on zapewni bezpiecze stwo ekologiczne dla zagwarantowania zrównowa onego
rozwoju biologicznego zwi zanego z GMO. Protokó :
 zobowi zuje, aby przesy ki z organizmami genetycznie modyfikowanymi zawiera y informacje o ryzyku zwi zanym z jego uwolnieniem do rodowiska oraz powinny by
wcze niej uzgodnione przed wys aniem za granic ;
 okre la procedury podejmowania decyzji przez importera GMO;
 reguluje mi dzynarodow wymian informacji na temat organizmów genetycznie
modyfikowanych;
 okre la sposoby i procedury oceny kontroli ryzyka i zagro e .27.
Te mi dzynarodowe aspekty bezpiecze stwa biologicznego warto ukaza z polskiej perspektywy.
System bezpiecze stwa biologicznego w Polsce
 aspekt instytucjonalno-prawny
Cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz obowi zki wynikaj ce z ratyfikowania
wielu umów i konwencji mi dzynarodowych sta y si podstaw do stworzenia krajowego
programu bezpiecze stwa biologicznego chroni cego przyrod i spo ecze stwo przed
negatywnymi skutkami wynikaj cymi z u ytkowania GMO. System krajowy sk ada si
z narz dzi politycznych, prawnych, administracyjnych i technicznych, jego celem jest
bezpieczne korzystanie z biotechnologii. Zawiera on pi podstawowych elementów:
 stanowisko rz du odpowiadaj ce oficjalnej polityce wobec osi gni biotechnologii;
 regulacje prawne w zakresie GMO;
 procedury przyjmowania, oceny wniosków i wydawania decyzji w sprawach zwi zanych z wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
 procedury monitorowania i kontroli;
 system upowszechniania informacji i informowania spo ecze stwa28.
Polski projekt krajowego systemu bezpiecze stwa biologicznego zosta opracowany przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Ro lin w Radzikowie. Funkcjonowanie tego system wynika z Ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, która zawiera
podstawy prawne dla:
 zamkni tego u ycia GMO;
 zamierzonego uwolnienia do rodowiska GMO w celach innych ni do obrotu;
 wprowadzenie do obrotu handlowego produktów zawieraj cych GMO;
 eksportu i tranzytu produktów GMO przez terytorium RP;
 znakowania produktów zawieraj cych GMO;
 prowadzenia rejestrów u ytkowania organizmów genetycznie modyfikowanych;
25
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 okre lenia odpowiedzialno ci karnej i cywilnej29.
Zgodnie z ustaw w sk ad struktur organizacyjnych zajmuj cych si problematyk
GMO wchodz :
 minister rodowiska;
 Zespó do spraw GMO w Ministerstwie rodowiska;
 Komisja do spraw GMO;
 Laboratorium Referencyjne;
 Inspekcja Sanitarna;
 Inspekcja Ochrony Ro lin i Nasiennictwa;
 Inspekcja Jako ci Handlowej Artyku ów Rolna-Spo ywczych;
 Inspekcja Ochrony rodowiska;
 Inspekcja Weterynaryjna;
 Inspekcja Handlowa;
 Powiatowa Inspekcja Pracy;
30
 organy administracji celnej w zakresie legalnego obrotu GMO .
Organem administracji rz dowej odpowiedzialnym za sprawy zwi zane z GMO jest
minister rodowiska. Do jego zada nale y:
 udzielanie pozwole na zamkni te u ycie GMO;
 udzielanie zezwole na uwalnianie GMO do rodowiska;
 udzielanie pozwole na wprowadzanie do obrotu produktów genetycznie modyfikowanych;
 udzielanie pozwole na eksport lub przewóz genetycznie modyfikowanych organizmów;
 zarz dzanie kontrol dzia alno ci zwi zanej z GMO;
 zarz dzanie zbieraniem i wymian informacji dotycz cych zapewnienia bezpiecze stwa spo ecze stwa i rodowiska w problematyce zwi zanej z GMO31.
Warto nadmieni , i minister rodowiska powierzy swoje uprawnienia powo anemu
Zespo owi do spraw GMO.

Problem bezpiecze stwa biologicznego nabiera coraz wi kszego znaczenia zarówno odno nie zagro e w aspekcie militarnym i terrorystycznym, jak i zdrowotnym dotycz cym np. ywno ci genetycznie zmodyfikowanej. Nale y przypuszcza , e w naszym kraju pojawia si b d nast pne przepisy, chocia by w kontek cie GMO,
reguluj ce t dynamicznie rozwijaj c si dziedzin .
MARIUSZ CISZEK

The biological safety in aspect of ecological threats as well
as an autonomic current of national safety
Summary
In the political literature it appears many analysis of new human's threatening
problems and national and international safety. One of that modern problem of biological
29
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safety is the biological threats. It can be captured in aspect of ecological safety question
and even separately, as the separate problem of safety of the state. The ecological
safety contains the problems of biological safety but from the other side it can be treated
as the autonomic field of threats. The biological safety is the idea of working aims to
limitation and elimination the threats which are the source of the incorrect utilization of
biotechnology and its products (the GMO organisms). This idea is understood as
human's and environment safety of the possible threats called out of the genetic
manipulations. The author of the presented article put such aim, which the problem of
biological safety characterized in this two-dimensional perspective.

